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POZIV STARŠEM  
za 

ODDAJO VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA  
ZA PREDŠOLSKE OTROKE  

 
 
 

KDO? Znižano plačilo vrtca (t.i. subvencija vrtca) lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so 
vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz 
občinskega proračuna. Za otroke, katerih starši so tujci, se vlogo odda, če ima vsaj eden 
izmed staršev začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in je zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji.  
Vlogo vložijo tisti, ki pravico uveljavljajo prvič oziroma katerim je bila pravica do 
subvencije vrtca nazadnje zavrnjena. Od 01.12.2018 dalje nemreč centri za socialno delo 
v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS-H) sami podaljšujejo odločbe po uradni dolžnosti. Kar pomeni, da ko 
strankam odločbe potečejo, CSD naredi avtomatski preračun in stranke za to ne potrebujejo 
oddajati novih vlog, kar velja samo za že priznane pravice do znižanega plačila vrtca! 
 
KAM? Vlogo vložite pri centru za socialno delo, kjer imate stalno bivališče oziroma kjer 
večina oseb dejansko biva (v kolikor imajo osebe v družini različna stalna prebivališča). 
Vložite jo lahko osebno ( v času epidemije, se lahko vloži vloga v poštni nabiralnik, ki je pri 
vhodu centra), pošljete priporočeno po pošti ali jo oddate v elektronski obliki preko e-uprave.  
Opomba: do znižanega plačila vrtca je upravičena družina samo v primeru, da ima otrok 
enako prebivališče kot vsaj eden izmed njegovih staršev. V kolikor ima otrok eno 
prebivališče, starša pa drugo, taka družina do znižanega plačila vrtca ne bo upravičena. 
 
KDAJ? Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi vloge, dodeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in 
okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.  
Primer: Če bo otrok nastopil z vrtcem, dne 01.09.2021, se vloga za znižano plačilo vrtca vloži 
v mesecu avgustu 2021. 
 
OBRAZEC: Predpisani obrazec je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo 
kupite v knjigarni ali natisnete iz spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.  
 
Za več otrok, ki so vključeni v vrtec, oddate eno samo vlogo. 
 
V kolikor so družinski dohodki visoki in/ali če vloge ne oddate, se obračuna najvišji razred - to 
je 77% cene programa. 
 
 
Vsako spremembo dejstev in okoliščin (sprememba vrste periodičnega dohodka, 
sprememba v številu oseb družinskih članov, sprememba vzgojno-izobraževalnega 
oziroma visokošolskega zavoda, sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta), je 
vlagatelj dolžan sporočiti v roku 8 dni po nastanku spremembe.  
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Izpis otroka iz vrtca, zaradi vpisa v osnovno šolo, se javi v primeru, če je v vrtec 
vpisanih več otrok-sorojencev.  
 
Z uveljavitvijo spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C, Ur.l. št. 
99/2013) se kot spremembe, ki vplivajo na izračun višine pravice, upoštevajo med drugim 
tudi izguba ali začetek prejemanja drugačne vrste dohodkov, npr. plače, denarnega 
nadomestila, pokojnine, preživnine, sprememba dela iz polnega za polovični delovni čas in 
obratno, itd.  
Z uveljavitvijo spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ZUPJS-G (Uradni 
list RS, št. 75/17 z dne 22. 12. 2017) velja, da če oseba spremeni stalno prebivališče tako, 
da se spremeni občina stalnega prebivališča, in je zaradi tega za plačilo znižanega plačila 
vrtca pristojna druga občina, o tem obvesti obe občini ministrstvo in ne rabi sama stranka nič 
sporočati centru za socialno delo. O spremembi iz prejšnjega stavka se namreč ne izda 
posebne odločbe, temveč se šteje, da plačilo v višini razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, vrtcu krije nova občina, ki je razvidna iz podatka o spremembi stalnega prebivališča 
osebe, kot izhaja iz uradne evidence. 
Spremembe lahko javljate na obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga lahko natisnete s 
spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; ali pa ga 
dobite na centru za socialno delo, v kolikor se zglasite na centru osebno. 
 
Dodatna pojasnila lahko dobite na centru za socialno delo, telefonska številka CSD 
Dolenjska in Bela krajina je 07/39-32-640, uradne ure za telefonsko posredovanje podatkov 
so vsak delovni dan od ponedeljka do petka v poslovnem času CSD. Za informacije lahko 
pišete na e-mail: gp-csd.dolbk@gov.si 
 
   
Novo mesto, april 2021 
 
 
 

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 

mailto:gp-csd.dolbk@gov.si

